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 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2021-NL/SVS 
 

RATIFICO nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 014/2021-NL/SVS, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA O FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA LABORATORIAL NA DIRETORIA EXECUTIVA 
DE VIGILÂNCIA LABORATORIAL (DEVL) – LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAPÁ - DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.841, DE 28 DE JULHO DE 
2020, em favor da proponente, BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMÉDICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ  nº 11.938.920/0001-71, no valor total de R$ 320.000,00 (Trezentos 
e vinte mil reais), com base no Art. 2º, I da Lei 14.217/2021, de acordo com parecer da Jurídica 

826/2021-PLCC/PGE/AP, e tendo em vista os elementos que instruem o processo SIGA Nº 
00052/SVS/2021. 

 

 
Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021. 

 
 

______________________ 
Dorinaldo Barbosa Malafaia 

Superintendente/SVS-AP 
Decreto 2802/2017 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD PREÇO 
UNITARIO 

PREÇO 
TOTAL 

16 SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENUMERAÇÃO DE INDICADORES DA 
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS. Oferece minimização 
e simplificação das etapas de análise, proporciona segurança ao trabalhar 
com material potencialmente infeccioso (KUNICKA 2007; TORLAK; AKAN; 
GOKMEN, 2008). Sistema composto por duas estações de trabalho: a 
estação Preparo e uma estação Leitura. Utiliza frasco contendo meio de 
cultura desidratado específico para o grupo de microrganismos a serem 
enumerados e um indicador de fluorescência, sendo reconstituído com água 
estéril e inoculado com a amostra teste. O meio inoculado e transferido 
automaticamente. Utiliza um cartão contendo 48 poços de três diferentes 
volumes. O cartão é hermeticamente selado para evitar risco de 
contaminação durante a manipulação e após são incubados. Utiliza durante 
a incubação e o crescimento microbiano a hidrolise do substrato do meio de 
cultura,produzindo um sinal fluorescente. Após o período de incubação o 
cartão é colocado no Leitor que detecta o sinal fluorescente.O Leitor calcula 
o número de poços positivos e expressa os resultados em UFC/mL. O 
cartão é projetado para simular a técnica do Número mais provável (NMP), 
mas com 16 repetições, são três fileiras de 16 poços cada, com um volume 
de 225 µl na primeira linha, 22,5 µl na segunda e 2,25 µl na terceira, em 
vez da habitual série de três ou cinco tubos, reduzindoassim a incerteza do 
método e permitindo uma quantificação precisa). O sistema está 
disponibiliza a contagem da microbiota mesófila aeróbia com leitura em 40 
- 48 horas; Enterobacteriaceae, coliformes; Escherichia coli; 
Staphylococcus aureus, todos com leitura em 22 - 27 horas; bactérias 
Lácticas, com leitura em 40 - 48 horas e para a contagem de bolores e 
leveduras com resultado em 72 horas O princípio de detecção do método 
baseia-se no crescimento do microrganismo e na reação fluorescente 
produzido pela molécula 4- Metil umbelliferone. Para contagem da 
microbiota mesófila aeróbica e para contagem de Escherichia coli, o 
princípio de detecção é o mesmo, o crescimento do microrganismo 
hidrolisará o meio de cultura durante a incubação, produzindo, desse modo, 
um sinal fluorescente. Sistema composto por: 1. Estação de Preparo: 
Equipamento de preenchimento para inoculação e vedação de cartões. 
Estação de Leitura: Equipamento para leitura dos cartões, tendo conexão 
bidirecional com computador. FABRICANTE: BIOMERIEUX MODELO: 
SISTEMA TEMPO PROCEDÊNCIA: FRANÇA 

 
UND 

 
01 

 
R$ 320.000,00 

 
R$ 320.000,00 
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